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 حمارضات مادة اللياقة البدنية لطالبات املرحةل الاوىل

 أ .م.د افتخار امحد عيل

 اللياقة البدنية والصحة

 

نسان عىل معدل تلف ال جزاء العامةل يف اجلسم ، وتس تطيع الامترين الرايضية املنتظمة أ ن  يعمتد متوسط العمر املتوقع للإ

ىل تبطئ هذا التلف وأ ن حتمي اجلسم لكه خاصة القلب  والرئتني والرشايني والعظام ، ويمت تقيمي اللياقة البدنية استنادا اإ

سة بمكية )أ و جحم( ال وكسجني اليت يس تعملها جسم الإنسان يف دقيقة االكفاية الإجاملية للقلب والرئتني والعضلت مق

ىل ذروهتا وتسمى )احلجم ال قىص ل وكسجني( يف حوايل سن واحدة من الإهجاد ال قىص للجسم ، وتصل هذه المكية اإ ل 

 . العرشين ، ولكهنا تتضاءل مع تقدمنا يف السن

بطاء الش يخوخة  بطاء هذا التضاؤل التدرجيي واإ ماكن الامترين البدنية املنتظمة حتسني درجة اللياقة البدنية ، وبلتايل اإ بإ

ىل حد ما  .  اإ

طاةل احلياة ، بل يه تطيل أ يضا ىل اإ متوسط العمر النشط املتوقع ، حيث تظل اكفة  ل تؤدي الامترين البدنية فقط اإ

،  معاانةبدل من كوهنا مصدر أ مل  طبيعية وممتعةحياة الفرد يعيش أ نظمة اجلسم وأ هجزته تعمل بصورة جيدة تكفي جلعل 

 يمتزيون بلس يطرة عىل، و  بوقت اقلمن مرضهم  جيدة يشفوناذلين يمتتعون بلياقة بدنية  فرادوهناك دلئل عىل أ ن ال  

، ول تنكرس  اجلسم وحراكته  مقارنة بلفراد اذلين ليزاولون نشاطات بدنية مما جيعلهم اكرث توازان واقل عرضة للسقوط

من نوبت الاكتئاب ، وهناكل كثريا من الناس ينامون بصورة حىت عظاهمم بسهوةل ، وقليل ما يشكون من التعب أ و 

  . قظون يف الصباح أ كرث انتعاشا وحيويةأ فضل بعد ممارسة الامترين البدنية ، ويستي

ضافي مقاومةالعضلت الضعيفة اليت مل ختضع للامترين البدنية  تسلط مما تعيق حراكهتا الطبيعية  ةربطعىل املفاصل والا ةاإ

ىل حد ما أ نك لكام اس تخدمت عددا أ كرب من العضلت واملفاصل ،  وتصبح عرضة للصابت املزمنة.  ومن الصحيح اإ

البدين أ عظم ، ومع ذكل من احملمتل أ ن تلحق الامترين البدنية الرضر بلعضلت والربطات أ و  عائد الصحيالاكن 

 .اذا اكن الاداء خاطئا او بدون توجيه من قبل خمتص يف تمنية اللياقة البدنية  املفاصل

 

ىل ال وكسجني ) وقود( ، وليك يلجأ   هذه الزايدة يف ال وكسجني يؤمن اجلسم  لكام ازداد معل العضلت تزداد حاجهتا اإ

ىل وسائل عدة: زايدة رسعة  ، زايدة عدد ال وعية  التنفس ) الشهيق والزفري(، زايدة رسعة  )النبض( القلب رضبتاإ

عوضا عن زايدة تؤثر املنتظمة، ف  البدنيةادلموية اليت تغذي العضلت لزتويدها بمكية أ كرب من ال وكسجني ، أ ما الامترين 

لقلب وبلتايل زايدة تعبه ، نرى أ ن قوته تزداد فيمتكن القلب من تأ دية معهل دون احلاجة لزايدة عدد رسعة معل ا

رهاق هذا  ىل تأ مني العمل نفسه دون اإ الرضبت ؛ ل نه قادر عىل خض مكية أ كرب من ادلم يف لك رضبة ، وهذا ما يؤدي اإ

كوز ) السكر( ؛ لزتويدها بلوحدات احلرارية ، ومىت ولكالقلب . ومن هجة اثنية تس تعمل العضلت خلل أ ي هجد ، ال

ثر نفاد خمزوهنا من السكر ، وحرق الشحوم هذا يفرس  اس متر اجلهد العضيل ، تبدأ  هذه العضلت بس تعامل الشحوم اإ

 . القلبالسمنة ومهنا امراض أ مهية الامترين البدنية يف امحلاية من أ مراض 

 

 القلب و الرئتان و الرشايني

أ ن الامترين البدنية   كام وتزيد من سعة الرئتني .قلب املنتظمة وبلشدة املناس بة  عىل تقوية عضةل الالامترين البدنية  تعمل
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  ا بسبب   التجلط ادلموي.توسع الرشايني وتقلل من حصول الانسداد التام له

 

 املفاصل

ىل ضعفها اذ يرنة وحصية ، لامترين بدنية ، منتظمة م تتحرك يف اثناء اداء املفاصل اليت  تكون ؤدي قةل اس تخداهما اإ

ىل التطور املبكر لعتللهتا ، اكللهتاب العظمي املفصيل ، ومن احملمتل أ يضا أ ن تصبح العضلت اليت حترك  وتصلهبا ، واإ

 . املساندة ضعيفة ورخوة نتيجة ذلكل ةربطاملفاصل والا

 

 العضلت

، اكلهروةل أ و ركوب  امبني أ كرب عضلت اجلسم ، فالنشاطات اليت مترهنني يه من رجلمبا أ ن العضلت اليت حترك ال

 ادلراجات الهوائية ، تعد أ ساليب ممتازة لتقوية القلب والرئتني ، فتحسن بلتايل مس توى لياقتك البدنية العامة

 

اخلاصة برايضته  اللياقة البدنيةيه مس توي احلاةل البدنية اليت يعمتد  علهىا الراييض يف مكوانت  ة اخلاصة:اللياقة البدني

  . بملس توي ال مثل واليت يمت قياسها بأ هجزة القياس والاختبارات العلمية ومقارنهتا

 

 

 البدنية عنارص اللياقة

 

أ و قدرة العضةل يف    .اس تخدام ومواهجة املقاومات اخملتلفة قدرة عىل تعرف القوة العضلية بأ هناالقوة العضلية: اول: 

  .خارجية أ و مواهجهتا ما، داخلية او  مقاومة التغلب عىل

 

  : أ مهية القوة العضلية

-----------------  

  العامة واخلاصة. مكوانت اللياقة البدنية ىأ حد •

  .الاصابت القوامية و التشوهات من للوقاية هممة •

  .احلركية يف القدرة عنرص أ ساس دتع •

  .راييضو نشاط بدين  اساس للك •

  يف احلياة اليومية للك فرد هممة •

 

  : القوة العضلية العوامل املؤثرة يف

-------------------  

  . مساحة املقطع الفس يولويج •

  .زوااي الشد العضيل •

 . اجتاه الالىاف العضلية •
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  العمر الزمين •

  . التغذية والراحة •

  . الوراثة •

  . حاةل العضةل قبل بدء الانقباض •

  . الانقباض العضيلفرتة  •

 

  : أ نواع القوة العضلية

-------------------  

 

  : القوة العظمي – 1

نتاهجا يه أ قىص رادي . أ و أ قىص قوة يس تطيع اجلهاز العضيل والعصيب اإ مكية من القوة ميكن أ ن يبذلها الفرد  يف انقباض اإ

  . واحدة ملرة

 

  : بلرسعة القوة املمزية -2

ظه نتاج القوة  ار  اقىص قوة يفيه القدرة  عىل اإ ن التوافق العضيل العصيب هل دور كبري يف اإ أ قل زمن ممكن و علىه فاإ

  . بلرسعة املمزية

 

  : حتمل القوة -3

لتعب. أ و يه كفاءة الفرد يف لطول زمن قبل الشعورب ضد مقاومة بملس توى نفسه العمل يه مقدرة العضةل عىل

  .املتواصلأ ثناء اجملهود  التغلب عىل التعب

 

 

  : القوة العضلية ق تمنيةائطر 

-----------------------  

  . تمنية حتمل القوة ميكن هطريقوبالتدريب الفرتي منخفض الشدة :   -1

  . ميكن تمنية القوة املمزية بلرسعة هطريقوب : التدريب الفرتي مرتفع الشدة  -2

  . والقوة املمزية بلرسعةالتدريب التكراري : ويمني القوة القصوي   -3

 

. 

. 

 

 الرسعة: 

.  بشلك خاص الركض والس باحة تعد الرسعة من القابليات البدنية الاساس للداء احلريك بشلك عام وفعاليات 
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الرسعة فزيايئيا يه املسافة املقطوعة يف وحدة الزمن وميكن حساهبا من خلل قسمة املسافة عىل الزمن ذلا تقاس 

ثلنية او بوحدات مسافة وزمن اخرى  حسب احلاةل اليت يراد قياس رسعهتا. ورايضيا تعرف الرسعة بهنا \بملرتالرسعة 

قابلية الراييض عىل اداء حركة او سلسةل حراكت بقرص وقت ممكن مبا حيقق هل افضل اجناز مضن الفعالية نتيجة 

ن نطلق علهيا )انفجارية ( عند اداء الس باح للبداية بعد للتدريب املنتظم.  يف الس باحة حنتاج اىل رسعة قصوى ممكن ا

سامعه الاطلق او الصافرة من احلمك، مث حنتاج ان يبذل الس باح اقىص هجد اكرب من املمكن لداء سلسةل متكررة من 

ا جيب حراكت الس باحة  املعينة مثل احلرة او الصدر او الظهر والفراشة لجناز مسافة الس باق بقرص وقت .  من هن

ان يدرك املدرب ان الس باح ليس هل منافس غري الزمن، بلرمغ من ان مقارنة رسعته )زمنه( مع رسعة املشاركني يف 

 املنافسة حيدد اماكنية مشاركته من عدهما ورمق جماهل اذلي يس بح فيه اثناء املنافسة وكذكل تسلسهل حمليا وعامليا.

 

ايئيا كام يف اعله زمن عرفها وظيفيا مثل دمحد حسن علوي بهنا تك تباينت تعريفات الرسعة مفهنم من عرفها فزي

الاس تجابت العضلية اليت تنجم عن رسعة التعيري العضوي من حاةل الانقباض العضيل اىل حاةل الارختاء.  وميكن القول 

ن لرسعة اجلهاز ادلوري عن الرسعة فس يولوجيا بهنا اماكنية اداء انقباضات عضلية متكررة بأ عىل تردد حبيث لميك

 مواكبهتا وبلتايل حيدث ادلين يف اس هتلك الطاقة.

تظهر الرسعة بشاكل خمتلفة حسب مايتطلبه الهدف احلريك من هجة وختتلف مس توايهتا بختلف القابليات والصفات 

ها الفرد يف ماكن ووقت الفردية سواء مهنا البدنية، احلركية والنفس ية.  فقد يتطلب الهدف اقىص رسعة ميكن ان ينتج 

مرت 100معينني حلركة واحدة مثل قفزة البداية او اداء فعاليات الريم، او لسلسة حراكت كام يف اجناز عدو او س باحة 

يف س باق.  او قد يكون الهدف احملافظة عىل وقت الاداء الفردي اللكي ملسافة او زمن طويل نسبيا مثل س باحة 

ذا يتطلب من الراييض  خربة يف توزيع اجلهد حبيث ليستنفذه من البداية مما مرت، وه3000مرت او ركض   1500

يسبب الاصابة بلهجاد او بلتش نج العضيل نتيجة اس تدانة الطاقة مبكرا وترامك حامض اللبنيك وارتفاع حامضية ادلم.  

اقل من املس تواى احلقيقي هل. وهنا ول حيتفظ جبهد فائض بعد انهتاء الهدف احلريك )املنافسة( مما جيعهل حيقق نتاجئ 

تتداخل صفات وقابليات بدنية اخرى يف العمل ملساندة العضلت واملفاصل يف حتقيق اقىص رسعة مناس بة ويه 

التحمل العضيل والقوة واملطاطية العضلية واملدى احلريك للمفاصل والتوافق العصين العضيل اذلي حياول جعل احلركة 

 سلسة واقتصادية.

امحد دمحد خاطر و عيل البيك اىل ان "الرسعة القصوى يه القدرة عىل التقدم اىل الامام مع اظهار القوة العظمى يشري 

  ممزوجه بأ عىل مس توى من التسارع، او يه القدرة عىل قطع مسافة معلومة يف أ قل زمن ممكن"

ل الرسعة الاخرى وتختلف الهدف يعد معدل تزايد الرسعة )التعجيل( مظهر من مظاهر الرسعة لكنه ليرتبط بشاك

منه.  يس تخدم التعجيل لتجميع القوة بزمخ بجتاه اداة او اخلضم او وزن اجلسم. فعندما يريد الراييض يف س باقات القفز 

اىل املاء تسليط قوة اطرث عىل القفاز املتحرك فأ نه ايخذ خطوات متسارعة لتجميع قوة اكرث يسلطها عىل القفاز املتحرك 

رد فعل لوحة القفز بدفعه مسافة أ عىل يف الهواء متكنه من اداء حراكت مركبة اكرث صعوبة او عددا.  كذكل ليكون 

نلحظ اس تخدام التعجيل يف الوثب العريض والعايل وريم الرمح واس تخدام زمخ التعجيل ادلائري يف ريم الثقل 

 والقرص.

لس تخدام التعجيل حيث عىل الراييض الانطلق بقىص اما يف س باقات الس باحة والعدو ملسافات قصرية فل جمال 

رسعة من بداية الس باق حىت هنايته، وهذا جعل وضع البداية فهيا همام للغاية يف حتديد زمن الانطلق وهذا مال جنده 
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ق بلشلك يف املسافات املتوسطة والطويهل اليت تتطلب، كام ذكران سابقا، خربة يف توزيع اجلهد عىل اجزاء مسافة الس با

 اذلي حيقق افضل اجناز يتناسب وتوقعات املدرب والراييض.  

حتدد طول مسافة الس باق لفعاليات الس باحة املتعددة نظام الطاقة اذلي عىل الراييض اس تخدامه وتطويره ومتطلبات 

 التدريب البدين للصفات البدنية والقدرات احلركية اخلاصة.

لها تزداد امهيته ويعد من العوامل الرئيسة يف حتقيق الاجناز الافضل يف س باحة  ان حتمك الس باح برسعة اداءه وتنظميه

املسافات املتوسطة والطويةل.  هنا حيتاج الس باح اىل نظام فردي مقنن يتناسب وحالته البدنية وطول مسافة الس باق 

د والرسعة للمسافات اجلزئية اي نوع الفعالية ومس توى املنافسة.  عىل املدرب والس باح ان يضعا خطة لتنظمي اجله

 للس باق وليس لك من بدأ  اول يهنيي الس باق اول. 

الهدف من توزيع اجلهد بكفاءة تتناسب وحاةل الراييض البدنية والنفس ية هو لتأ خري التعب وحتقيق الاستامثر الاقىص 

اىل الاوكسجني للتخلص منه يف لقابلياته وطاقاته واحلد من ترامك حامض اللبنيك املبكر اذلي يسبب احلاجة امللحة 

الاجزاء الاخرية من الس باق واليت تتطلب انطلق برسعة قصوى لتحديد النتيجة.  ان اس تخدام الطاقة الهوائية يتطلب 

وقتا اكرث مما تتطلبه النظامني اللهوايئ الفوسفايت ونظام التحلل الالكلكويل ذلا يعد نظاما غري كفوء يف املسافات القصرية 

 جزاء الاخرية من املسافات املتوسطة والطويةل.ويف الا

ميكن تلخيص ماتقدم حول تنظمي رسعة الس باح وتوزيع هجده بكفاءة يف فعاليات الس باحة اليت يزيد زمن اداءها عن 

 دقيقتني بلنقاط التية:

كسجيين جتنب الرسعة القصوى يف وقت مبكر من الس باق مما يسبب انتاج الطاقة لهوائيا وحصول دين او  .1

 من اخللاي العضلية وبلتايل ترامك حامض اللبنيك وهذا يؤدي اىل تراجع قدرة الس باح والتعب املبكر.

يزداد معدل الطاقة املطلوبة مع زايدة الرسعة وحيث ان مقاومة املاء تتناسب طرداي مع مربع الرسعة. اي لكام  .2

جات وتعمتد املقاومة عىل كثافة الوسط اذلي نتجرك زادت الرسعة درجتني زادت مقاومة املاء او الهواء اربع در 

مرة كثافة الهواء وهذا يعين ان مقاومة املاء للجسم املتحرك فيه اكرب بكثري  800فيه.  ان كثافة املاء تعادل 

وليس من احلمكة ول من املنطق زايدهتا وذكل بزايدة الرسعة لعموم حراكت الس باحة وبلتايل تتطلب من 

اضافيا للتغلب عىل املقاومة املضادة للس باح.  ذلا عىل الس باح التفكري بتحقيق اقىص استامثر الس باح هجدا 

للصفات الطبيعية للامء ومقاومته اليت تكون اجيابيه عندما تكون احلركة عكس تقدم الس باح لهنا تتحول اىل 

فلبد من اداءها ببطأ  والاسرتخاء  قوة دفع كبرية اىل الامام.  اما يف احلراكت اليت تكون بجتاه تقدم الس باح

 فهيا لتقليل املقاومة قدر املس تطاع.

ان معدل الطاقة اليت تس تخدهما العضةل عند الانقباض ختتلف وتتناسب مع رسعته، عليه فأ ن مضاعفة الرسعة  .3

 يعين انقباضات عضلية متكررة برتدد عايل مما سزييد من معدل الطاقة املس تخدمة اىل اضعاف للتغلب عىل

مقاومة لزوجة الالياف العضلية ومعل العضلت املقابةل وينطبق علهيا القانون املذكور يف الفقرة الثانية من ان 

 املقاومة تتناسب مع مربع الرسعة.

 

 تنظمي رسعة الس باح 

عىل اجزاء  ميكن ان جيرب الس باح الطريقة اليت تتناسب وقدراته الوظيفية والبدنية واحلركية يف تنظمي رسعته وتوزيعها

مسافة الس باق حىت يصل اىل التكتيك الاكرث اقتصادا وكفاءة والاقرب اىل حتديد الهدف بس باحة مسافة الس باق 
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هجاد قد مينعه من تمكةل الس باق او يوقفه عن التدريب لفرتة ما.  بقل زمن ممكن وبدون اصابت او اإ

بية جتارهبم لجياد التنظمي الافضل للرسعة اثناء اداء هجد اجرى العديد من الباحثني يف الرايضة وفسلجة الامترين البد

 بدين لفرتة زمنية متوسطة او طويةل. واكنت املقارنة قد متت بني ثلث خطط لتوزيع الرسعة عىل زمن الاداء يه:

 . Even Pacing خطة الاداء البدين برسعة منتظمة متساوية من البداية وحىت هناية زمن الفعالية .1

 .Fast – Slow Pacingخطة  البدء برسعة عالية لداء اجلهد البدين مث يعقهبا اخنفاض يف رسعة ال داء  .2

 .Slow–Fast Pacingخطة البدء برسعة منخفضة لداء اجلهد البدين مث يعقهبا زايدة يف رسعة ال داء  .3

  

 Robinsonاكنت هتدف ادلراسات اىل حتديد افضل خطة للمحافظة عىل قابلية الراييض حىت هناية الس باق.  توصل 

وأ خرون اىل ان البداية برسعة منخفضة نسبيا مث زايدهتا يه اخلطة ال مثل لهنا تعمتد عىل بذل جمهود منخفض ليعمل 

اس تخدام الطاقة الهوائية اليت تعمل عىل زايدة الاحتياطي يف  عىل ارتفاع النبض مبارشة ولحيصل دين اوكسجيين وامنا

الطاقة العضلية مما يتيح للراييض بعدها زايدة رسعته اىل القصوى لهتاء الس باق بستنفاذ احتياطي الطاقة دليه . قام 

ملتحرك روبنسون بتجربته عىل عينة من الرايضيني اداء هجد برسعة متدنية عن رسعهتم القصوى عىل السري ا

لتقرتب من الرسعة القصوى للك خمترب وبعد فرتة اعاد الاختبار عىل العينة نفسها ولكن الرسعة  تزداد)الرتيدميل( مث 

اس تخدم اخلطة الثانية املعاكسة، اي بدأ  بضبط السري عىل الرسعة العالية مث خفض رسعة اداءمه.  وجد روبنسون 

 رسيع. –لختبار اكن بوقت افضل يف اخلطة بطئ وفريقه ان اجناز العينة للمسافة احملددة ل

هناك من يؤيد اخلطة الاوىل ويه الاحتفاظ برسعة معينة حىت يصل اىل مسافة مناس بة ليهنيي الس باق بقىص رسعة 

ممكنة ومن اتباعها )ماتيوس(. اخترب ماتيوس اخلطط الثلث عىل عينة من الرايضيني واكن الاختبار عىل ادلراجة الثابتة 

ضبط رسعهتا بشدة اقل من الرسعة القصوى للك  مشارك.  وتوصل اىل ان الرسعة الثابتة نسبيا واملنخفضة نسبيا  بعد

مث  الانطلق بقىص رسعة قد حققا نتيجة متقارىب يف الاجناز افضل من الرسعة العالية مث خفضها.  ان مزية اخلطتني 

 ي يسبب الامل والتعب واحياان الاصابة. لحيصل فهيام انتاج الطاقة لهوائيا بوقت مبكر اذل

 فس يولوجيا الرسعة:  

اجتهت الاحباث العلمية احلديثة حنو دراسة التطبيقات اخملتلفة لعمل الفسلجة والكميياء احلياتية يف جمال الس باحة ملا لهذه 

 العلوم من دور يف ارساء الاسسس العلمية الصحيحة لتدريب فعاليات الس باحة املتعددة.

 

د الايض من العمليات الكمييائية املهمة لداء النشاطات احلياتية اكفة وبلخص النشاط العضيل اثناء اداء الفعاليات يع

الرايضية اخملتلفة، حيث تنتج من تفاعلته الطاقة اللزمة لهذه النشاطات بنظم ختتلف بختلف متطلبات وظروف 

رايضيني واعدادمه تبعا لختلف التكيفات الوظيفية املطلوب ذكل النشاط ذلا اختلفت طرائق واساليب تدريب ال

 بناءها.

 

يتضمن التدريب الراييض معليات منظمة هتدف اىل رفع كفاية اهجزة اجلسم وقابليهتا عىل اداء انواع خمتلفة من امحلل 

 قدمة.البدين، حماول بذكل الارتقاء اىل اقىص درجة التخصص يف نوع الفعالية، لتحقيق اجنازات مت

  

متثل معلية تقلص العضلت الهيلكية وانبساطها جوهر احلركة عند الانسان، واليت يتطلب اجراؤها حتويل الطاقة 
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الكمييائية اىل طاقة مياكنيكية، اي حتويل الغذاء اىل طاقة كمييائية ختزن يف الاوارص املكونة جلزيئة مركب ثليث فوسفات 

اجلسم مجيعا. يعمتد اجلسم يف انتاجه للطاقة اللزمة للتقلص العضيل خلل اداء اخملزون يف عضلت   ATPالادينوسني 

 الفعاليات الرايضية عىل نظامني اساسني هام:

 النظام الهوايئ اذلي يتصف حبدوث تفاعلت كمييائية معقدة بوجود الاوكسجني وعدد من الانزميات. .1

اىل مركبات كمييائية ذات طاقة عالية خمزونة يف العضةل النظام اللهوايئ اذلي ل حيتاج اىل الاوكسجني وامنا  .2

 CP، فوسفات الكرايتني ATPممتثةل يف بعض مركبات الفوسفات مثل ثليث فوسفات الادينوسني 

والكرايتني  ATPaseوالالكيكوجني. تتحلل هذه املواد ل هوائيا بوجود انزميات معينة نذكر مهنا انزمي الـ

 .  LDHاللكتيك دي هيدروجينزي وانزمي  CPKفوسفواكينزي 

 

تتباين نس بة مسامهة لك نظام طايق حسب نوع اجلهد وشدته من هجة وقابلية الراييض واس تعداداته البدنية من هجة 

أ خرى، ففي فعاليات الس باحة تعمتد متطلبات الطاقة بدرجة اساس ية عىل الزمن اذلي يس تغرقه الس باح لقطع مسافة 

 هجده.معينة عندما يبذل اقىص 

 

بقوة الانقباض العضيل ورسعته، حيث تتطلب تدريب خاص يؤدي اىل تغيريات وتكيفات  ات الرسعةتمتزي فعالي

وظيفية تنسجم ونظام الطاقة اللهوايئ اخلاص هبا. ميكننا حتديد هذه التغيريات وفهم طبيعهتا من خلل دراسة نواجت 

 معليات الايض ومنظامهتا املمتثةل بلنزميات والهورموانت والربوتينات.

 

 ــرونةاملــ

  

عن املدى اذلي يتحرك فيه  عربتقدرة الفرد  عىل أ داء احلراكت الرايضية  اىل أ وسع  مدى تسمح به املفاصل حيث  يه

ذا تغري   . هيجحمه أ و شلكه حتت تأ ثري القوة املؤثرة  عل  املفصل تبعا ملداه الترشحيي ويوصف اجلسم بملرونة اإ

  . مدى سهوةل احلركة يف مفاصل اجلسم اخملتلفة  حبيث تظهردى واسع مب عين قدرة الفرد  عىل أ داء احلركةكام ت

 

  : ملرونةواالعمر الزمين 

---------------------------  

ن ،المترين املناسب لهذا العمر يؤدييف أ ي معر  عىل رشط أ ن  تمنية املرونة ميكن نس بة التقدم ل ميكن أ ن  ومع هذا فاإ

ومطاطية عضلهتم ،  مبرونة مفاصلهمال طفال الصغار يمتزي  وبصفة عامة . بلنس بة للرايضينيتكون متساوية يف لك معر 

هن ومع بداية املراهقة الابتدائية املرونة أ ثناء س نوات ادلراسة  دداوتز   عنول  ؤ . والعامل الرئيس املس الرتاجعمتيل اىل  افاإ

ومن  والابتعاد عن ممارسة النشاطات البدنية.  اجلسم يف زتايدةاملات ال نسجة ري يه تغي المنويف املرونة مع  الرتاجعهذا 

  - : بني التغريات الطبيعية املرتبطة بتقدم السن ال يت

 

  . تزايد ترس بات الاكلس يوم– 

 . تزايد اس هتلك املاء– 
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  اس تخدام املفصل.تكرار – 

  . ري يف البناءالكمييايئ لل نسجة ادلهنيةيتغ  –  

  

 

  : الإطاةلمترينات  خطورة

----------------------  

ن مترينات الإطاةل ل جيب أ ن تعترب علجا فالنس بة صابة  اإ ن املطاطية رمبا تزيد فعل من احامتل اإ لبعض الرايضيني فاإ

وأ ساس هذا الاعتقاد أ ن املرونة الزائدة عن احلد رمبا تفقد مفاصل اجلسم اس تقرارها وثباهتا  . أ ربطة اجلسم واملفاصل

  .يف هناية ال مر  اىل الهتاب املفاصل بعض اخلرباء أ ن املفاصل املرختية أ كرث من اللزم رمبا تؤدي ويري

 

 

  : أ نواع املرونة

-------------  

  . مجيع مفاصل اجلسم : ويه تتضمن العامةرونة امل  -

  . املفاصل ادلاخةل يف احلركة املعينة املرونة اخلاصة : تتضمن -

  : نةطرق تمنية املرو

--------------------  

: ويه الامترين اليت يؤدهيا الفرد بس تخدام قابلياته البدنية واحلركية اخلاصة لتحقيق اقىص مدى حريك الطريقة الإجيابية -

 . للمفصل 

ا : ويه الامترين اليت يؤدهيا الفرد مبساعدة خارجية لتحقيق اقىص مدى حريك للمفصل، ويتحقق فهيالطريقة السلبية -

  مدى اكرب من املرونة الاجيابية 

  : وهو الانتقال من الامترين الاجيابية اىل السلبية وبلعكسالطريقة املركبة - 

 

  : العوامل املؤثرة يف املرونة

-------------------------  

  . والعمر التدرييب العمر الزمين -

  .املامرسة نوع الرايضة -

  . نوع املفصل وتركيبة -

  . التوافق بني العضلت املشرتكة توىمس   -

  . نوع النشاط املهين خارج التدريب -

  . للفرد النفس ية احلاةل -
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  : أ مهية املرونة

--------------  

تقان ال داء احلريك تعمل  عىل رسعة اكتساب -   .واإ

  .اقرص زمنيف أ قل  بذل هجداي  الاقتصاد يف الطاقة تساعد  عىل -

  . تأ خري ظهور التعبتساعد  عىل  -

  . الإرادية للعب اكلثقة بلنفس تطوير السامت -

  . عودة املفاصل املصابة  اىل حركهتا الطبيعية املساعدة  عىل -

 . وسهوةلأ داء احلراكت بنس يابية  يفتسهم بقدر كبري   -

 


